
   

 

 

 

In oktober j.l. ontvingen wij bericht dat Dijkstra Vereenigde, onze gewaardeerde adverteerder (en mijn eerste 

werkgever ‘ín het glas’)  een overeenkomst is aangegaan met de holding van Gaasch Packaging in het Belgische 

Mollem. Deze  ‘Industral Packaging Group S.A.’, gevestigd in Luxemburg, verkreeg daarbij een meerderheidsbelang.  

Ik kreeg een goed gevoel bij dit bericht. Vele jaren heb ik vanuit mijn functie vanuit Schiedam plezierig zaken gedaan 

met Gaasch Packaging. Aan hun uitstekende contacten in de markt en de samenwerking die daaruit ontstond dankt 

de  fabriek in Leerdam de bouw van de achtste fabriek: nog altijd een bron van werkgelegenheid en technische 

vooruitgang. 

Tegelijkertijd veroorzaakte het bij mij een stroom aan herinneringen aan de na-oorlogse jaren waarvan nog maar 

weinigen getuigenis kunnen afleggen. Daarom hierbij een terugblik, aangevuld met enkele annecdotes om de 

glimlach er in te houden. 

Het is 1897 als de kooplieden Albert en Hendrik Dijkstra als officiële 

vertegenwoordigers van Duitslands grootste flessenfabriek, de 

‘Gerresheimer Glasshütte Werke vormals Ferd, Heye’ te Düsseldorf 

een verkoopkantoor en magazijn openen aan de Amsterdamse 

Nieuwe Zijds Voorburgwal.  

De zaken gaan goed. De Nederlandse glasfabrieken zijn veelal kleine 

bedrijven, grotendeels gericht op de jenever industrie en de kwaliteit 

die ze leveren laat nogal eens te wensen over.  

Zo kan geen limonadefabrikant voor de in 1892 door Hiram Codd 

uitgevonden kogelflesjes om de kwaliteit heen van de door Dijkstra 

geleverde ‘Anker’ kogelflesjes. 

Dat waren gewoon de beste. 

 

 

 

 

Reeds drie jaar na de oprichting kan Hendrik Dijkstra het zich permitteren om 

zijn magazijn te laten slopen om het te vervangen door een prestigieus nieuw 

bedrijfspand dat zich over de volle lengte van de naastgelegen Sint Jacobs steeg 

uitstrekt. Tegelijk worden de andere panden in de steeg aangekocht zodat de 

dames die daar het oudste beroep ter wereld plegen uit te oefenen een ander 

heenkomen moeten zoeken. Het pand op no. 23, hier te zien op een foto uit 

1927, bestaat nog steeds maar tegenwoordig zijn er appartementen in 

gevestigd. De bewoners daarvan oefenen eerzame beroepen uit. 

In 1924 kwam een aandelenruil tot stand tussen de in 1899 gevormde 

‘Vereenigde Gasfabrieken’ en de Gerresheimer Glashütte Werke om te 

voorkomen dat deze laatste een eigen mechanische flessenfabriek in Nederland 

zou beginnen. De Amsterdamse verkoopkantoren van de Vereenigde 

Glasfabrieken en van Gerresheim werden samengevoegd, vandaar de naam 

‘Dijkstra Vereenigde’.  

Hendrik Dijkstra en later zijn zoon Mathijs, die hem zou opvolgen, moesten 

voortaan wel een door Schiedam aangewezen directeur naast zich dulden. 

             nogmaals ‘vereenigd’ 
  

Johan Soetens 



 

Een dubbele directie met figuren uit verschillende culturen: dat ging maar moeizaam samen en er is daar op die eerste 

verdieping heel wat afgevochten. 

Wie in de vroege jaren 1950 de voordeur binnenstapte, trad de afdeling ‘verpakkingsglas’ binnen en had goede kans 

achter het loket waar hij zijn bestelling wilde doen een jongeman aan te treffen die bezig was te leren dat een ‘zwarte 

knop’ geen deurknop was maar een donkergroene bordeauxfles met knopziel, een ‘fiool’ 

geen muziekinstrument maar een medicijnfles en dat een kelderlfes niet per se uit de kelder 

hoefde te komen.  

Glashandel Diijkstra-Vereenigde was een van de handelshuizen waarmee de directie in 

Schiedam zich omringd had als een soort veiligheids barriere tegen die lastige 

klantenwereld waar ze zo weinig mogelijk van af wilde weten. Omgekeerd hadden de 

klanten er behoefte aan dat de groothandel hun belangen op de juiste manier verdedigde. 

Zo was er het handelshuis Sauerbier, opgericht door een vroegere glasfabrikant (Sauerbier 

& Mijnlieff 1861-1923 in Nieuwekerk a/d IJssel: na de oorlog gevestigd in het 

Groothandelsgebouw te Rotterdam), en verder de vroegere verkoopkantoren van de 

Glasfabriek A.J.Bakker uit Nieuw Buinen in Den Haag, Pont’s Glashandel, van oudsher 

het officiële verkoopkanaal van de Leerdamse witglasfabriek, Walters’flessenhandel in 

Vlaardingen, gevestigd in het gebouw waar in 1899 de geboorte van de Vereenigde  

Glasfabrieken had plaats gevonden en voorts de voormalige strohulzenfabriek en flessenhandel Catalonië in Tilburg.  

 

Het kistbedje    
Mathijs Dijkstra, zoon van de oprichter kon het maar moeilijk vinden met zijn collega-directeur die 

vanuit een geheel verschillende bedrijfscultuur kwam. Mathijs Dijkstra kon de zon in het water zien 

schijnen: zijn collega keek alleen maar of er soms een dubbeltje op de bodem lag. In het 

directiekantoor op de eerste verdieping, dat zij samen deelden, zat Dijkstra met zijn rug tegen het 

raam, zo ver mogelijk weg van de Groninger Poppo Last die met rug naar zijn collega en zijn gezicht 

naar de muur zat en vanuit die positie de rook van zijn sigaren tegen een schilderij blies. Het was een 

tafereel met koeien in de wei, dat gaandeweg zijn frisheid verloren had en een steeds herfstachtiger 

tint aannam. Mathijs Dijkstra kon in een strenge winter in de lunchtijd alle secretaressen inladen in 

het slagschip van een auto dat hij reed, ze over het ijs naar Marken rijden en ze daar trakteren op 

zalm met rijnwijn. Poppo Last gaf een van zijn naaste medewerkers bij diens huwelijk namens de 

firma een plastic kookwekkertje uit de handelsvoorraad van de firma cadeau. 

De heer Last had een vrouw die aan plotselinge hoofdpijnen leed, vooral als hij achter het stuur zat 

en ze wilde in Amsterdam dan ook steevast door mij rondgereden worden. Hij had ook een 

aangenomen dochter die ik eveneens onder mijn hoede moest nemen en met wie ik op zoek moest 

gaan naar een geschikte kamer. Of hij verwachte dat mijn diensten zich verder zouden uitstrekken 

weet ik niet maar op een gegeven moment was de dochter zwanger zonder dat ik mij daarmee 

bemoeid had en opa ging zich voorbereiden op het grootvaderschap.  

Nu was de heer Last bezig om in zijn ziel een Amsterdammer te worden. Hij meende daarin ook 

steeds beter te slagen al was het proces voor de omstanders pijnlijk om gade te slaan. Met grote 

volharding bezocht hij het Waterlooplein vanwaar hij terugkeerde naar kantoor met nieuwe 

uitdrukkingen en oude rotzooi. Op een dag viel zijn oog op een kinderledikantje en, hoewel nog niet 

direct aan de orde, leek hem dat een aardig welkomstgeschenk voor de nieuwe wereldburger. 

Spaarde ook meteen de kosten van een wieg uit.  

Het bedje had zo te zien reeds enkele generaties dienst gedaan maar solide was het wel. De vier 

zijden hadden geen spijlen of andere opening zodat de toekomstige bewoner door niets kon worden 

afgeleid bij het staren naar de zoldering. Het was geschilderd in een ziekelijke lijkkleur met toefjes 

van oud-rose, alles deugdelijk gebutst en gehavend maar dat mocht niet hinderen. In dienst was een 

manus-van-alles die flessen en potten voor verzending gereed maakte, melk haalde voor de 

kantoormeisjes, auto's waste en die ook met de verfkwast overweg kon. De man heette Brouwer en ik 

voel me nog schuldig dat ik nooit zijn voornaam te weten ben gekomen.  

Dus het was 'Brouwer, kom eens ev'n bov'n. Knap jij dat bedje eens ev'n netjes op en geef het een 

fris kleurtje'. Nou, dat deed Brouwer. Frisser dan blauw bestaat niet en hoe blauwer hoe frisser, zo is 

het ook nog eens een keer.  

Nog nooit heb ik een kinderbedje gezien in zo'n tranentrekkende kobaltkleur. 

Ik weet niet hoe het geschenk uiteindelijk bij de pleegdochter in de smaak gevallen is. 

Hopelijk heeft ze de hele zaak maar blauw blauw gelaten. 

 



Ook rubberen handschoenen behoorden tot het assortiment. Plastic en vinyl waren nog vrijwel 

onbekende of niet bestaande zaken en behalve bij laboranten en ander medisch personeel vonden de 

handschoenen ook aftrek bij huisvrouwen die tijdens het aardappelschillen hun handen schoon wilden 

houden. Omdat dat nogal onhandig ging kwam de fabrikant, Hevea Rubber, op het idee om een 

protectie voor alleen de duim en wijsvinger aan te bieden: de twee vingers die uiteindelijk het meest te 

verduren kregen.  

De vertegenwoordigers werden op pad gestuurd om te zien of er interesse was voor dat product. Het 

resultaat viel tegen. Er werd lauw op gereageerd, behalve in de kuststreek waar de belangstelling 

overweldigend bleek. De verkoper die in de strook tussen Hoek van Holland en Bergen aan Zee bezig 

was boekte een record aan orders  en werd gehuldigd als verkoper van het jaar. Hij werd, samen met de 

chef van de afdeling, beloond met een bonus en ten voorbeeld gesteld aan zijn collega's hetgeen zijn 

populariteit niet weinig beschadigde. Maar niet getreurd: vrijwel alle apothekers, drogisten en zelfs 

grote hotels hadden nog nooit vertoonde orders geplaatst en er bleek sprake te zijn van een echt gat in 

de markt. Halleluja. Toen kwam het moment van levering.  

Een speciale bestelauto werd volgeladen maar die kwam na een dag weer even vol terug.  

Bij alle adressen was de lading na een eerste blik op de inhoud van de dozen geweigerd. 

Dat voerde tot verhitte telefoongesprekken met klanten die rubber vingers besteld hadden maar voor 

een ander doel dan de fabrikant ervan in gedachten had. 'Wat denk je dat ze hier doen in de duinen ? 

Aardappelen schillen?  

Uiteindelijk zat er niets anders op dan de vingers in het magazijn te zetten, wachtend op betere 

tijden die nooit gekomen zijn. Onnodig te zeggen dat de verleende bonussen moesten worden 

terugbetaald. Die werden op het eerstvolgende  maandsalaris in mindering gebracht.  

De  betrokkenen werden nog lang met de vinger nagewezen. 

 

Met een tweede vestiging in Groningen en vijf full-time vertegenwoordigers voor verpakkingsglas langs de weg 

was Dijkstra Vereenigde de grootste distributeur van flessen in Nederland en daar bleef het niet bij. Na 

decennialange pogingen, die reeds onder Napoleon begonnen om groenten te conserveren, lukte het de Duitse 

chemicus Rudolf Rempel in 1892 om met behulp van zijn vrouw de monding van glazen potten vlak genoeg af 

te slijpen om met een deksel en rubberring een betrouwbare afsluiting te krijgen. Zijn eerste klant, Johann Weck, 

verkreeg de alleenverkooprechten en begon een glasfabriek ten Zuidoosten van Berlijn. Zowel vanuit deze, in 

WO II verwoeste fabriek, als uit de naoorlogse vestiging nabij Bonn zouden miljoenen ‘Weckpotten’ hun weg 

naar de huisvrouw vinden en ‘Wecken’ was gedurende de oogsttijd voor veel huismoeders een wekenlange klus 

tot moeder HAK het uiteindelijk van hun zou overnemen. 

Natuurlijk lieten de Nederlandse glasfabrieken zich niet onbetuigd. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog          

bestond een derde van de omzet van de Vereenigde Glasfabrieken uit huishoud conservenpotten. De potten en 

bijbehorende deksels werden in de fabriek vlak geslepen, een werk dat door zeer jonge medewerkers werd 

gedaan. Die ontbraken na de oorlog, maar 

de toenmalige technische directeur, 

ir.Timmer, ontwierp een conservenglas 

zonder geslepen rand maar met een 

rubberring met een vierkant profiel die 

voldoende veerkracht had om afwijkingen 

van de glasrand op te vangen. Dat moest 

natuurlijk wel uitgelegd worden aan 

winkeliers en huisvrouwen en dat 

betekende werk aan de winkel voor de 

mannen van Dijkstra-Vereenigde. Er 

werd een afdeling ‘huishoudglas’ 

geopend en er moest gesjouwd worden 

met kookketels, kookthermometers, 

klemmen en ringen. In stad en land 

werden kookdemonstraties georganiseerd 

om het wantrouwen in deze nieuwe potten weg te nemen en er werden instructie- en receptenboekjes uitgedeeld. 

In 1950 maakte filmpionier Otto van Neijenhoff een promotiefilm die tijdens de demonstraties vertoond werd 

en die nog altijd een beeld geeft van de ongelofelijke tuttigheid van deze periode. De Dijkstra 

vertegenwoordigers hadden van tijd tot tijd daarom ook nog een 16mm. filmprojector aan boord. Naar gelang 

de gewoonte om thuis ‘in te maken’ afnam breidde het assortiment zich uit met andere artikelen zoals 

kookwekkers, warmwater bedkruiken, weegschalen, koortsthermometers en een lange reeks  andere 

huishoudelijke artikelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan het eind van de jaren dertig kwam Leerdam met een eigen merk 

Laboratoriumglas, dat als LEERDAM LABORATORIUMGLAS op de markt werd 

gebracht. De producten die in deze speciale glassoort werden vervaardigd werden 

voorzien van een geëtst Leerdam driehoekmerk met daaronder in hoofdletters 

LEERDAM. Het laboratorium glas - een boorsilicaatglas met een laag alkali gehalte, 

behorend tot de eerste hydrolytische klasse, waarvan bijvoorbeeld ook 

bloedtransfusie flessen werden gemaakt- werd niet voor alle laboratorium artikelen 

gebruikt, ook een sterk natron/kalk glas werd verwerkt, dat door de fabriek onder 

naam Thermax in de handel  bracht. 

Het Leerdam laboratorium glas was destijds een 

geducht concurrent van het Pyrex glas (1917) 

en het Jena glas uit Duitsland. Binnen het kader 

van de gebruikseisen waren veel producten  

door A.D.Copier vormgegeven. 

In Amsterdam werd met voortvarendheid de 

verkoop ter hand genomen. Een hele etage werd 

ingericht voor de ‘Laboratorium afdeling’die al 

snel niet slechts glas verkocht maar tevens laboratorium apparatuur zoals 

balansen, broedstoven en centrifuges. Die laatste catagorie is uitgegroeid tot een  

bedrijfonderdeel dat voor een belangrijk deel tekent voor de 23 miljoen die 

Dijkstra Vereenigde jaarkijks omzet (opgave 2019). 

Na de Tweede Wereldoorlog was ook een afdeling farmaceutisch glas opgezet om medicijnflessen en voorraadflessen 

te verkopen aan apothekers en drogisten. Midden jaren ’50 stonden die flesjes nog op statiegeld en in iedere apotheek 

kon je, verborgen  achter een rubberen gordijn een knecht zien staan die in een ton warm water de retourflessen stond 

te spoelen. Geen wonder dat je niet van je hoest af kwam. Pas tegen het eind van 

het decennium kwam aan deze dubieuze toestand een einde door de introductie 

van flesjes zonder statiegeld. Ook die zijn tegenwoordig verdwenen maar niet  

de afdeling farmacie van Dijkstra Vereenigde! Al vroeg zocht men omzet-

uitbreiding in producten die weinig meer met glas te maken hadden: op den duur 

verkochten ze ook ‘bewegingshulpmiddelen’ en zelfs ziekenhuisbedden. Het 

ontbrak de afdelingschefs van Dijkstra Vereenigde niet aan ondernemingslust. 

Zo werd omstreeks 1980 gestart met een divisie verpakkingsmachines en in 2000 

werd een nieuwe divisie farmacie opgericht die geen glaswerk verkocht maar 

apparatuur om medicijnen te verpakken. Deze groeide zo hard dat ze in 2008 

werd ondergebracht in een nieuwe BV: HD Medi B.V. waarvoor in 2010 een speciaal gebouw werd neergezet. In 

2014 werden alle aandelen daarvan verkocht aan de Koreaanse toeleverancier JVM ltd.  En dat allemaal 

voortgekomen uit de verkoop van apothekersflesjes! 

Maar we lopen op de zaken vooruit. In 1954 breidde Dijkstra Vereenigde uit met een tweede kantoorpand in Amsterdam 

door overname van de groothandel in farmaceutisch glaswerk Delius & Co. gevestigd aan de Gelderse kade. 

Oorspronkelijk was dat het verkoopkantoor van de medicijnflessenfabriek ‘Anna’ in Diemen (1907-1911). Ook zij 

hadden inmiddels het assortiment uitgebreid met een groot aantal nevenartikelen en waren daardoor een ideale 

partner, te meer omdat het enorme gebouw aan de Amsterdamse Geldersekade in één klap alle problemen rond 

opslag- en kantoorruimte oploste en tevens aan 

de staf een aantal goed ingevoerde 

medewerkers toevoegde. De afdeling 

verpakkingsglas kreeg versterking door de 

komst van Karel van Mill, zoon van één der 

oprichters van de glasfabriek ‘Anna’ waarmee 

ik levenslang bevriend zou blijven. 

Nu was het zijn beurt om te leren dat een 

kalkoentje geen vogel is en een paardenhoef 

niets met dat dier te maken heeft. 

Na een maand van inwerken kon ik gaan doen 

waarvoor ik ooit aangenomen was: de 

concurrentie te lijf gaan. en zorgen dat de 

vrachtwagens van de zaak de hele dag werk 

hadden met als een van de prioriteiten het 

vervoer van melkflessen. 



 
 

(Vracht)auto van de zaak 
Het was vlak na de oorlog niet zo eenvoudig om aan een vrachtauto te komen; de meeste waren tijdens de 

oorlog door de Duitsers gevorderd maar in de Lybische woestijn lagen er meer dan ze daar nodig hadden. 

Een erfenis van Montgomery's Woestijnratten. Het vereiste slechts enkele doortastende handelaren om 

er een aantal, met kogelgaten en al, naar Nederland te halen. Naar ik meen was Maup Caransa daar één 

van. Hij had zijn zaak aan het Waterlooplein, pal naast de haringinleggerij van Kroon.  

Dijkstra kreeg dus een vrachtwagen, een vroegere leger-Bedfort. Het laadplateau lag scheef naar links 

maar flessen werden bezorgd in houten kratten waar zo'n honderd flessen van een liter in gingen met een 

gewicht van 80 kilo en bij kleinere flessen zelfs van 100 kilo. Zo'n vrachtje verschuift niet zo gauw. Dat 

veranderde toen ik er werk van ging maken om orders te krijgen van de Amsterdamse melkinrichtingen 

zoals de O.V.V. die gevestigd was achter de Stadsschouwburg, waar nu het poppodium en theater 'De 

Melkweg' te vinden is en de Melkfabriek HOLLAND in de 1e Jan Steenstraat. Die bedrijven konden 

slechts nieuwe flessen verwerken als ze in hun eigen metalen kratjes van 12 stuks werden aangevoerd. Die 

moesten dan wel eerst bij de melkfabriek worden opgehaald. Tot dan toe was dat werk gedaan door 

concurrent Glasindustrie Thijssens, importeur van Engelse melkflessen die lange tijd een betere reputatie 

hadden genoten dan de flessen uit Schiedam. Beide leveranciers beoorloogden elkaar via advertenties 

maar persoonlijk contact wint het altijd.  

Zodra de leveringen op gang kwamen 

waarschuwde de chauffeur, Toon Smit, voor 

de instabiliteit van zo'n vracht metalen 

kratjes maar er werd pas naar hem 

geluisterd toen zijn lading bij het nemen van 

een bocht  de wetten der natuur volgde en de 

kratjes als spelende kinderen van zijn 

hellend laadplateau afgleden. AU, dat deed 

zeer in de portemonnee. Er moest na bijna 

15 jaar toch maar een nieuwe truck komen, 

een 30-tons DAF. 

Er kwamen meer moderniteiten. De leiding 

in Schiedam wilde dat er een ideënbus werd 

geïnstalleerd en Toon Smit had direct al een 

goed idee. De laadbak van de nieuwe DAF 

bleef aan het einde altijd zo'n halve meter onbenut. Als je daar nu een extra stuk aan zou lassen en 

deugdelijk ondersteunen, kon je een hele laag kratten extra meenemen. Goed idee! Doen we meteen.  

Toon kwam in het personeelsblaadje te staan en kreeg vijf en twintig gulden premie. 

Lange tijd ging alles goed. Tot de zomer aanbrak.  

Bij het wisselen van het seizoen werden de 

typische seizoensartikelen die toch verder 

het hele jaar niet meer verkocht zouden 

worden, naar het reservemagazijn 

gebracht dat gelegen was aan de Oude 

Zijds Kolk. Zij die Amsterdam kennen 

weten dat dit een van de meest 

Middeleeuws aandoende grachtjes van de 

stad is, deels met huizen die recht het water 

in gaan, deels met een smalle kade. De gevel 

van de oude pakhuizen werd hier en daar 

onderbroken door warm verlichte etalages 

waarin van oudsher zondig plezier werd 

aangeboden.  

Daar komt Toon met zijn verlengde DAF. Hij neemt die bocht al jaren fluitend maar dit keer fluit hij niet 

lang want hij wordt overstemd door het akelig geluid van schrapende bakstenen en erger, dat van de 

versplintering van een etalage vol losbandigheid. Oh, Oh, dat gaat zeer doen. De reparatie is nog te 

overzien maar hoe gaan we om met gederfde inkomsten van de raamexploitant? Wie er ook betalen moet: 

niet de zaak. Toon moet zijn stomme ideeën voortaan maar ergens anders deponeren. Van nu af aan 

wordt wekelijks vijf en twintig gulden op zijn loon ingehouden tot de schade vergoed is.  

 



 

 

73C107 
Op een van de meest schilderachtige locaties van Amsterdam, aan de Binnenkant no 25, vlak bij de 

Montelbaanstoren, was de wijnhandel gevestigd van G.S. (Geert) Roders. Zijn broer beheerde een 

importhandel van wijnen op fust maar hij zelf handelde in gebottelde wijnen van wat men toen 

'democratisch karakter' noemde. Het nieuwe wijndrinken was in opkomst en wijn in de populaire 

prijsklasse veroverde na de studentenkamers ook de woonruimtes van de burgerij. Het moest vooral 

allemaal betaalbaar blijven en daarom kocht Roders tweede hands flessen op die in het souterrain 

onderin het grachtenpand werden gespoeld. Er waren in Amsterdam minstens drie firma's die zich 

met de handel in gebruikte flessen bezighielden en bij restaurants de lege flessen opkochten. Pas als ze 

niet genoeg konden leveren kwam ik er aan te pas. Het gevolg was een ratjetoe aan afmetingen en 

modellen; bourgogneflessen uit alle hoeken en gaten van Frankrijk, zware champagneflessen, 

aangevuld met bourgogneflessen vanuit de Schiedamse glasfabriek.  

Verder was het in dat onderstuk waar de spoelmachine stond een smeerboel van jewelste met vuile 

flessen, afgeweekte etiketten en natte dozen. Kortom een werkomgeving die de discipline en 

kwaliteitsbewaking niet ten goede kwam.  

'Mijnheer Roders, waarom gaat U niet over op éénmalige flessen, zonder statiegeld?' 

'Dat kan ik niet betalen'. 'Hoeveel flessen vult U per jaar af?'  'Honderdtwintig duizend'. 

'Mag ik eens een fles voor U laten ontwerpen van 70 cl. in plaats van de nu gebruikte 75 cl.? (Toen kon 

dat nog - tegenwoordig schrijft de Europese wetgeving 75 cl. voor).Volgens de officiële prijslijst is een 

fles van die inhoud veel goedkoper dus we maken gebruik van de domheid van de samenstellers er van 

en U bespaart ook nog 600 liter wijn. De flessen komen kant en klaar in dozen en U bent ook alle kosten 

van de spoeloperatie kwijt.' 

Drie weken later hadden we allebei ons huiswerk gemaakt. Het groen geschilderde houten model fles 

dat ik meebracht ging in productie onder het fabrieksnummer 73C107 (gek, dat je dat soort dingen 

niet vergeet) en zou in korte tijd de gehele wijnhandel veroveren. 

De fabriek was blij met de onverwachte stroom orders en de technisch directeur Han Timmer stond 

er op met mij het eerste exemplaar aan de heer Roders te overhandigen. Daar haalden we zelfs de 

krant mee en daar sta ik dan: een treetje lager op de stoep, zoals het hoort,  terwijl Han Timmer doet 

alsof hij het allemaal zelf bedacht heeft.  

Dagen later, toen we de eerste gevulde fles samen hadden leeggemaakt hield Geert Roders mij tegen 

toen ik de deur uit wilde gaan. 'Mijnheer Soetens – U wordt directeur daar' 

Héé?  U heeft het vermogen om de belangen van de klant en die van de fabriek bijeen te brengen. Dat 

is het hout waaruit een directeur gesneden wordt.' 

Nou ja, dat was in ieder geval aardig bedoeld dacht ik terwijl ik op mijn tweede hands fiets richting 

Waterlooplein koerste.  

Eens kijken of ze daar nog haringpotten nodig hebben.  

 

 

 



In 1957 overleed de directeur van de Vereenigde Glasfabrieken na 33 jaar het bedrijf op autoritaire wijze geleid te 

hebben waardoor medewerkers grondig hadden afgeleerd zelfstandig een besluit te nemen. Deze gebeurtenis zou 

voeren tot een serie bizarre voorvallen die van grote invloed zouden zijn op de ontwikkelingen bij Dijkstra-

Vereenigde. 

De opvolger in Schiedam had zijn benoeming hoofdzakelijk te danken aan het feit dat ze hem in zijn bestaande baan 

kwijt wilden maar vertrok na een jaar. Het was de bedoeling dat de door hem benoemde verkoop directeur, een 

aimabele man die echter niets van verkopen afwist, eveneens zou moeten vertrekken maar de ontslagbrief die netjes 

uitgetypt klaar lag voor de president commissaris werd nooit ondertekend want deze stierf de nacht van te voren aan 

een hartstilstand. Een nieuwe directeur werd gevonden in de man die de KLM in Amerika had vertegenwoordigd: de 

oud verzetsman Koeleman die in het concentratiekamp Natzweiler, in de Franse Elzas gevangen had gezeten. Dat 

was een kamp binnen het ‘Nacht und Nebel’ programma van de Duitsers, bedoeld om mensen spoorloos te laten 

verdwijnen. 22.000 mensen hebben daar het leven gelaten waaronder 280 van de 600 Nederlanders. Eén van de 

gevangenen was Willem Roessingh, een van de eersten die in het ‘Oranjehotel’ te Scheveningen werd opgesloten. 

De twee raakten bevriend en vriendschappen die onder dit soort omstandigheden gesloten worden zijn hecht. 

Roessingh aanvaarde de functie van directeur verkoop (!) naast de verkoop directeur met als taak de marktgerichtheid 

van de organisatie te bevorderen en vroeg mij om een dag per week naar Schiedam te komen om hem daarbij te 

helpen. Dat werd al gauw full time. 

Ook Koeleman stierf echter aan een hartinfarct en werd opgevolgd door drs. Heule, een commerciële man die  een 

radicale maatregel nam om de Schiedamse verkoopstaf marktgericht te maken. Hij sloot enkele kleine handelsfirma’s, 

legde een groot bedrag op tafel om de glashandel Sauerbier over te nemen, beëindigde de tussenfunctie van Dijkstra-

Vereenigde in de sector verpakkingsglas en concentreerde alle commerciële verpakkingsglas activiteiten in 

Schiedam, inclusief alle bij de genoemde handelshuizen betrokken stafmedewerkers.  

BOEM! Dat was schrikken aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal in Amsterdam. De afdelingen laboratorium en 

farmacie konden gewoon doorgaan en ook voor de vertegenwoordigers verpakkingsglas veranderde er niet veel: die 

woonden toch al in of nabij hun rayon maar de kantoor medewerkers verpakkingsglas stonden plots voor een afgrond. 

Het was de transitietijd van kolen naar aardgas en het enige dat de directie kon bedenken om de chauffeurs aan het 

werk te houden was de Gemeente aan te bieden oude kolenkachels op te halen. 

Met Karel van Mill maakte ik een plan: import van flaconnage en van modellen en kleuren die we in Schiedam niet 

wilden of konden maken. Verder bediening van kleine afnemers die ze in Schiedam niet zagen staan. Aan een paar 

pallets yoghurtpotten aan een bio boer is vaak meer te verdienen dan aan een truckvol standaardspul. 

Ik heb altijd grote bewondering gehad voor de manier waarop mijn vroegere collega’s zich hebben weten te 

handhaven. In 1972 werden de panden in de Amsterdamse binnenstad verlaten en een moderne vestiging gevonden 

nabij het NS station Sloterdijk. In 1993 was Dijkstra Vereenigde zo gegroeid dat een compleet nieuwe vestiging  

in Lelystad werd betrokken, in 2001 gevolgd door een management buy-out. Daarna ging het nog harder. Al in 2004 

werd aan het pand een extra opslag van 1600 m2 toegevoegd en in 2015 nog eens een opslag van 1300 m2. Door 

mijn pensionering, in 1996, heb ik dat niet meer meegemaakt. Des te meer genoegen doet het me dat de jonge 

verkoper die ik in 1988 in Schiedam kon aannemen is uitgegroeid tot directeur van de sector verpakkingen. Rob 

Verbakel zal het, met zijn rustige vakbekwame aanpak goed kunnen vinden met de collega’s van Gaasch Packaging. 

Terugkijkend denk je; wat een geluk dat Dijkstra Vereenigde destijds uit de handen is gebleven van de zogenaamde 

Capital Partners en de Amerikanen die eerst de eens zo trotse Gerresheimer Glasshütte Werke letterlijk met de grond 

gelijk hebben gemaakt en recent de Schiedamse fabriek naar de bliksem geholpen hebben. Met niet geringe trots kijk 

ik naar de foto’s van het fraaie bedrijfsgebouw en de mooie verpakkingen die ze leveren. En als U het nog niet wist: 

ook de moutwijnfles van het jenevermuseum is een Dijkstra fles en siert de achterkant van dit blad! 

 

 

 

 

 

 

  


